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WIADOMOŚCI  

 

Piszemy strategię dla III sektora 
W całej Polsce odbywają się debaty, podczas których rozmawia się o kondycji III sektora, 
jego sukcesach i wyzwaniach. Głos Twojej organizacji także liczy się w tej dyskusji! Napisz  
o tym, które idee wydają się Wam ważne, opisz Wasze pomysły dla III sektora. 

więcej: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/994845.html  

NABORY WNIOSKÓW, KONKURSY GRANTOWE  

 

Ostatnia szansa na projekty tematyczne 
1 wrześnie rusza III i ostatnia edycja konkursu dla organizacji pozarządowych na projekty 
tematyczne w programie Obywatele dla Demokracji.  

więcej: www.ngofund.org.pl  

 

Mini-granty Schumana 
Fundacja Schumana organizuje konkurs na mini-granty przeznaczone na upamiętnienie 
dwóch rocznic: stulecia wybuchu I Wojny Światowej oraz dwudziestopięciolecia upadku 
Muru Berlińskiego. Do konkursu mogą zgłaszać się Kluby Europejskie oraz szkoły. Termin 
przesyłania wniosków: 25 września. 

więcej: http://www.schuman.pl/pl/mini-granty-schumana  

 

Konkurs ROPS 
Rusza otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego  
w dziedzinie polityki społecznej w 2014 roku – pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, 
konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą. 

więcej: http://rops-katowice.pl/konkursy/otwarty-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-wojewodztwa-
slaskiego-w-dziedzinie-polityki-spolecznej-w-2014-roku-pomoc-ofiarom-katastrof-klesk-zywiolowych-konfliktow-
zbrojnych-i  

 

Konkurs PFRON 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  zaprasza organizacje 
pozarządowe do wzięcia udziału w otwartym konkursie o zlecenie realizacji zadań z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. 

więcej: http://www.pfron.org.pl/pl/komunikaty/2402,Ogloszenie-z-dnia-18-sierpnia-2014-r-czternastego-
konkursu-o-zlecenie-realizacji.html  
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BIELSKO-BIAŁA  

 

Festiwal literatury 
Książnica Beskidzka z Bielska-Białej przygotowała prawdziwą gratkę dla miłośników 
literatury słowackiej - Wyszehradzki Festiwal Kultury Literatury. 

więcej: http://www.vfl.ksiaznica.bielsko.pl/  

 

Fundacja Praesterno zaprasza na warsztaty 
Ruszają kolejne, bezpłatne warsztaty edukacyjne dla dorosłych mieszkańców Bielska-Białej 
m.in.:  warsztaty poprawiające zapamiętywanie, komunikacja z nastolatkiem itp.  

więcej: http://slask.praesterno.pl/category/aktualnosci/  

 

Bielsko-Biała zna angielski? 
14 września w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-Białej odbędzie się Wielki Test Języka 
Angielskiego. 

więcej: http://www.bielskobiala.znaangielski.pl/pages.php?page_id=54  

 

Pierwsza pomoc dla dzieci 
Bielski Klub Rodzica i R-MED Pierwsza Pomoc zapraszają 30 września do Klubokawiarni 
Aquarium na spotkanie dotyczące udzielania pierwszej pomocy dzieciom. 

więcej: https://www.facebook.com/events/620140604771529/?unit_ref=suggested_events  

CZĘSTOCHOWA  

 

Segregujemy! 
13 września w sobotę w Częstochowie rusza akcja pt. Chronimy Morza i Lasy- segregujemy! 
Mieszkańcy będą mogli wymienić odpady z tworzyw sztucznych i makulaturę na nasionka i 
sadzonki roślin. 

więcej: http://ww.cycling-recycling.eu/wiadomosci.php?dzial=2&kat=13&art=444  

 

Prawo a podmioty ekonomii społecznej 
Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zaprasza do udziału w dwudniowym 
szkoleniu „Prawne aspekty funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej”, które 
odbędzie się w dniach 9-10 września w Częstochowie.  

więcej: http://jowes.pl/inne/szkolenie-prawne-aspekty-funkcjonowania-podmiotow-ekonomii-spolecznej  

DĄBTOWA GÓRNICZA  

 

Targi Informacji Zawodowej 
9 października Fundacja Godne Życie organizuje adresowane do mieszkańców miasta  
i okolic „Targi Informacji Zawodowej” - zaprasza do współpracy firmy, centra szkoleniowe 
oraz inne instytucje, które chciałyby zaprezentować swoją ofertę. 

Więcej: http://slaskie.ngo.pl/wiadomosc/1005559.html  
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KATOWICE  

 

Kurs współpracy z organizacjami pozarządowymi 
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej zaprasza na kurs „Specjalista ds. współpracy  
z organizacjami pozarządowymi”. Zajęcia odbędą się w dniach 29-30 września oraz 8 
października. Udział w kursie jest płatny. 

więcej: http://slaskie.ngo.pl/wiadomosc/1002889.html   

 

Równi na rynku pracy 
Rusza projekt skierowany do osób w wieku 18-24 lata nieuczących się i niepracujących, 
nieposiadających kwalifikacji zawodowych lub posiadających kwalifikacje niedostosowane 
do potrzeb rynku pracy, bez doświadczenia zawodowego. Miejsce realizacji: Centrum 
Edukacji i Pracy Młodzieży w Katowicach. 

więcej: http://slaskie.ngo.pl/wiadomosc/1001766.html    

JASTRZĘBIE/RACIBÓRZ/RYBNIK/WODZISŁAW/ŻORY  

 

Wizyta studyjna w cieszyńskim Parostatku 
Wykład, warsztat i gra miejska - tak w skrócie przedstawia się program wizyty studyjnej  
w spółdzielni Parostatek. Czekamy na zgłoszenia zainteresowanych. Wyjazd z Rybnika 20 
września o 9:00. 

więcej: http://www.cris.org.pl/informacje/wszystkie/zobacz/Wizyta-studyjna-w-cieszynskim-Parostatku  

 

Dowiedz się, jak prowadzić serwis internetowy swojej organizacji!  
Trwają zapisy na bezpłatne szkolenie „Własne media. Jak prowadzić i budować zaufanie do 
własnych serwisów internetowych”. Szkolenie odbędzie się 12 i 13 września w hotelu Styl 
70 k. Pszczyny.  

więcej: http://www.cris.org.pl/notes-ngo/zobacz/Dowiedz-sie,-jak-prowadzic-serwis-internetowy-swojej-
organizacji  

 

Weź udział w wymianie młodzieżowej w Niemczech 
Masz 18-27 lat? Interesuje Cię temat rasizmu i ksenofobii? Zgłoś się do udziału w wymianie 
młodzieżowej, która odbędzie się we Frankfurcie nad Odrą. 

więcej: http://www.cris.org.pl/informacje/wszystkie/zobacz/Wez-udzial-w-wymianie-mlodziezowej-w-Niemczech  

RACIBÓRZ  

 

Festiwal Organizacji Pozarządowych 
W niedzielę 14 września organizacje pozarządowe będą prezentowały się na Zamku 
Piastowskim. Początek o godzinie 16.00. 

więcej: http://www.powiatraciborski.pl/main/strona139.html  
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WODZISŁAW ŚLĄSKI  

 

Festiwal organizacji pozarządowych  
6 września na wodzisławskim rynku już po raz drugi odbędzie się festiwal organizacji 
pozarządowe powiatu wodzisławskiego. 

więcej: http://www.powiatwodzislawski.pl/przyjdz-na-festiwal-i-poznaj-organizacje-pozarzadowe-powiatu-
wodzislawskiego.html  

 

ZABRZE  

 

I Śląska Konferencja Behawioralna 
27 września odbędzie się konferencja przygotowana przez Centrum Terapii Behawioralnej. 
Organizatorzy zapraszają do Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego GUIDO w Zabrzu.  

więcej: http://www.konferencja.autyzm.edu.pl/  

DOBRE PRAKTYKI  

 

Walczymy z mową nienawiści w sieci 
Reagujemy czy przyglądamy się?  Przed takim wyborem stajemy każdego dnia, kiedy 
zewsząd pojawiają się obraźliwe wpisy i komentarze. Jak skutecznie walczyć  
z „hejtowaniem”?  

Zobaczcie: https://www.facebook.com/niehejtujeofficial?fref=ts  

WIADOMOŚCI PORTALU NGO.pl  

 

Mniej biurokracji w zbiórkach publicznych  
Od 18 lipca obowiązują nowe zasady dotyczące zbiórek publicznych. Ma być szybciej, 
łatwiej i bardziej przejrzyście.  

więcej: http://media.ngo.pl/wiadomosc/997609.html  

 

INFORMACJE FINANSOWO-KSIĘGOWE  

 

ZUS 
Do 15 września 2014 r. należy wysłać deklarację i raporty za ubezpieczonych od 
wynagrodzeń wypłaconych w sierpniu 2014 r. W tym terminie należy zapłacić również 
należne składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, FP. 

 

PODATKI  
Do 22 września 2014 r. należy wpłacić miesięczną zaliczkę na podatek dochodowy od osób 
fizycznych za sierpień 2014 r. - PIT 4 oraz PIT 8 (podatek ryczałtowy – umowy poniżej 200 
zł). 
Do 25 września należy złożyć deklarację VAT 7 oraz zapłacić podatek VAT za sierpień 2014 r. 
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Najważniejsze zmiany w zasadach prowadzenia zbiórek publicznych obowiązujące od 18 
lipca 2014 r.: 
1.zgłoszenie (dotychczas pozwolenie); 
2.zgłoszenie wszystkich zbiórek: małe, duże, ogólnopolskie, lokalne do Ministerstwa 
Administracji i Cyfryzacji (dotychczas w zależności od terenu, na jakim była organizowana 
zbiórka, do: wójta, burmistrza, starosty, ministra); 
3.zgłoszenie elektroniczne na zbiórki.gov.pl (przy zgłoszeniu elektronicznym organizator 
zbiórki musi mieć ePUAP), możliwe też zgłoszenie papierowe do MAC (dotychczas tylko 
pisemne); 
4.decyzja o przyjęciu (lub nie) zgłoszenia elektronicznego w ciągu trzech lub papierowego  
w ciągu siedmiu dni (dotychczas w ciągu 30 dni); 
5.dostępność zgłoszeń i sprawozdań on-line na zbiórki.gov.pl (dotychczas zgody  
i sprawozdania były papierowe, pozostawały w urzędzie wydającym zgłoszenie); 
6.nie ma obowiązku umieszczania sprawozdania ze zbiórki publicznej w prasie (chyba, że 
zbiórka sprzed 18 lipca, wtedy nadal obowiązek sprawozdania, np. jeśli na początku 2013 r. 
wydano pozwolenie do 20 stycznia 2014 r. to nadal obowiązek sprawozdania do urzędu, 
ogłoszenie w prasie); 
7.bez opłaty skarbowej (dotychczas z opłatą – w 2014 r. było to 82 zł); 
8.zbiórką publiczną (nie zgłasza się na zbiórki.gov.pl) nie są m.in. apele o wpłaty na konto 
bankowe organizacji, sprzedaż przedmiotów, tzw. cegiełek (dotychczas były to zbiórki 
publiczne). 

Wszystkie pozwolenia wydane przed wejściem w życie nowej ustawy 18 lipca 2014 r. 
zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane. Takie zbiórki są przeprowadzane  
i rozliczane według dotychczasowych zasad wynikających z ustawy o zbiórkach publicznych 
z 1933 r. Nowa ustawa jest stosowana wyłącznie do zbiórek publicznych, które zostaną 
zgłoszone po jej wejściu w życie, czyli od 18 lipca 2014 r. (art. 40 ustawy o zasadach 
prowadzenia zbiórek publicznych). 

Podstawa prawna 
Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 498). 
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów 
dotyczących zbiórek publicznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 833) 

 


